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Mötesanteckning Delregionalt samverkansmöte Skåne nordost 2019-05-17 

      
Plats: Konferenslokal Vinnö, Blekedamm, Centralsjukhuset Kristianstad 
  

Datum och tid:  2019-05-17 kl. 13.00--15.30 
  

Närvarande:  Se bifogad deltagarförteckning 
  
1. Inledning 
 Patrik Holmberg (dagens ordförande) hälsade alla välkomna.  
  
2. Presentation 
 Alla deltagare presenterade sig.  
  
3. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  
  
4. Hälso- och sjukvårdsavtalet 
 Lena Jeppsson och Helena Ståhl informerade: Avtal om ansvarsfördelning och 

utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne, trädde i kraft 2016. Avtalet ska 
säkra ett gott och jämlikt omhändertagande av de personer som har behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen. Avtalet består av en 
grundöverenskommelse, en utvecklingsplan och en del som beskriver samverkans-
organisationen. Man har jobbat mest med att utveckla den teambaserade vårdformen 
för de mest sjuka.  
 
Inskrivning i mobilt vårdteam – Läkare från Region Skåne, sjuksköterska från 
kommunen, inklusionskriterierna ska vara uppfyllda (ex. 3 eller fler kroniska diagnoser, 
inlagd mer än 3 gånger senaste 12 månaderna, inte klarar den personliga omvårdnaden), 
man ska ha individens samtycke, ha en samsyn och det ska finnas en SIP (samordnad 
individuell plan, alla vårdgivare kommer tillsammans överens om vad som är bäst för 
patienten) gjord.  
 
Man samverkar på lokal, delregional och central nivå med tillhörande 
beredningsgrupper. I nordost har man på lokal nivå medicinsk samverkan med 
kommunernas MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt RIVÖ-grupper (risker i 
vårdens övergångar).   
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Mobilt vårdteam – Man tillhör vårdteamet vid den vårdcentral man är listad vid. Det 
ser olika ut, i dagsläget har Vårdcentralen Knislinge flest inskrivna.  
 
Det framfördes önskemål om att få redovisat hur det ser ut, fungerar t.ex. utskrivnings-
rutinerna bättre efter att det nya avtalet togs i bruk. Vikten av att diskutera frågan Nära 
vård.   
 
Verksamhetsplan nordost – Prioriterade områden 2018 var samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SIP, kompetens- och personalförsörjning 
och e-hälsa. Fokusområden för 2019 är SIP, läkarstöd, det mobila stödet i samverkan, 
kompetens- och personalförsörjning samt e-hälsa.  
 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
Lena Jeppsson och Helena Ståhl redogjorde för arbetet med att tolka den nya lagen. 
Målet och syftet var bl.a. att ge god vård och god kvalitet, minska ledtiderna mellan 
sjukhus och det egna hemmet, främja hemgång vid utskrivningsklar, samverka både vid 
planering av insatser samt hur och när insatserna ska göras.  
 
Delprocesser – Man tar tidigt ställning till om patienten behöver kommunal vård och 
omsorg samt tar ställning till om det behöver göras en SIP. Det är den fasta kontakten, 
alltså primärvården, som kallar till en SIP.  
 
RIVÖ-gruppen i Hässleholm – Professionen träffas och det skulle vara önskvärt 
med en liknande grupp i Kristianstad.  
 
Mina planer – Är verktyget för den elektroniska planeringen, det görs bara för de 
patienter som behöver insatser.  
 
Osby kommun vill gärna testa digitalt läkarstöd.   
  
Betalningsansvar – Överenskommelsen gäller för patienter från både somatisk och 
psykiatrisk vård, från och med 2019-01-01. Inträder när det genomsnittliga antalet 
dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,80 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Idag är samtliga kommuner i nordost under 2,0 dagar.  
Viktigt att följa för att se att man inte får fler patienter som återinskrivs. Johan Cosmo 
inflikade att återinläggningarna snarare har minskat och man kommer tillsammans med 
Kristianstad kommun titta på korttidsboendet Stafvregården. Det har varit färre 
inskrivna patienter under året men ett högre tryck på korttidsplatserna.  
 
Presentationerna bifogas mötesanteckningarna.  

  
5. Fortsatt samverkan beslut 
 Ordförande – Löper under 1 år. Patrik Holmberg utsågs till ordförande 1 år framåt.  

 
Deltagare – Diskussion om hur stor gruppen ska vara. Varje organisation bestämmer 
själv hur många som deltar, beror på vilka frågor som ska diskuteras. De privata 
aktörerna är inbjudna.  
 
Möten – 1-2 möten/termin. Man turas om att ansvara för mötena och den som bjuder 
in har sekreterarskapet. Önskemål om att ha teman. Det är politiska möten och rent 
verksamhetsmässiga frågor diskuteras inte i denna gruppering.  
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Nästa möte – Den 4 oktober kl. 13.00--15.30 i Osby som är värd för mötet.  
Återkommer med plats.  
 
Mötesanteckningarna – Publiceras på Kommunförbundets hemsida. 

 

Vid anteckningarna   Justerat 

 

 

Ann-Louise Svensson   Patrik Holmberg 
Chefssekreterare   Ordförande 
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